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השכלה
המרכז הישראלי לאימון – שיטת בלסקי
2013-2014
קורס אימון אישי-משפחתי-עסקי
השתלמויות בתחום התמרת סכסוכים ()Conflict Transformation
במסגרות בינלאומיות שונות ,וביניהןInstitute of Cultural Affairs (ICA), :
 Institute of Integrative Conflict Transformation and Peace Building (IICP),ו-
2009-2011
ARIA
שתי"ל (מיסודה של הקרן החדשה לישראל)
2000-2007
מגוון קורסים והשתלמויות
האוניברסיטה העברית בירושלים
מ.א .מדע המדינה (בהצטיינות) .עבודת מחקר :זהות לאומית ודמוקרטיה .חקיקה
1994-1999
וחופש העיתונות בארגנטינה
1986-1990
ב.א .מדע המדינה ויחסים בינלאומיים

שפות:
שליטה מלאה בעברית ,אנגלית וספרדית

תעסוקה
מנהל – המרכז לקידום יוזמות שלום .עמותה הפועלת למען דו קיום ושלום בין ישראלים
לפלסטינים בעיר ירושלים .העמותה מקיימת סדנאות הכשרה ,מפרסמת דוחות מדיניות
ומעניקה ניתוח לקהלי יעד שונים (דיפלומטים ,ארגונים ,עיתונאים וכו') >=2013
רכז – יוזמת קומו! יוזמה לפיתוח תפיסת ריבונות המתבססת על העקרונות ההומאנים
והפלורליסטים שביהדות ולהצמחת דור חדש של מנהיגי ציבור מתוך שדה ההתחדשות
2012-2014
היהודית.
עורך ראשי "בתוך שלטון החוק" – אתר אינטראקטיבי המתבסס על התחקיר המעמיק
שנערך לצורך הכנת הסרט הדוקומנטרי ,עטור הפרסים" ,שלטון החוק" 2012-2014
רכז – עם הפנים לכנסת .פרויקט להעצמת סטודנטים ,במסגרת המרכז הישראלי לקידום
2011-2012
צדק חברתי.
מייסד ומנכ"ל שותף – אתגר .ארגון לאסטרטגיה ביקורתית והתמודדות משתפת עם
>=2011
סכסוכים חברתיים ,הקמת הארגון ופיתוח תכניות ומשאבים

נציג בישראל – הלובי היהודי לשלום ,קידום רעיונות יצירתיים לשלום צודק ובר-קיימא
2011-2012
לסכסוך הישראלי-פלסטיני ,קשר ישיר עם מקבלי החלטות
רכז ישראלי – מעבר לניהול הסכסוך הישראלי-פלסטיני :מודל אפקטיבי לשינוי חברתי
בעת קונפליקט ,עם אחריות בלעדית לגיוס מנחים ,מדריכים ומשתתפים בתהליך ארוך-טווח
אשר כלל פיתוח מתודת עבודה ובדיקתה בסדרת סדנאות פנים-ישראליות ובינלאומיות.
2009-2011
הפרויקט מומן על ידי ה"שותפות לשלום" של האיחוד האירופי.
רכז ישראלי – תכנית פנים-ישראלית להכשרת מנחים ויצירת רישות לשלום :בניית
יכולות להתמרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,עם אחריות בלעדית לגיוס מנחים ,וביצירת
התנאים להצלחת ההכשרה של מנחים אלו בשיטת "קומי" .הפרויקט מומן על ידי תכנית
2010
 IFA-ZIVIKהגרמנית
רכז ישראלי – התמרה חברתית בסכסוכים בין-תרבויות .ישראל ופלסטין – צעד לקראת
הגברת שיתוף הפעולה באזור אירופה-מזרח התיכון ,מיועד להוכיח יעילותה של מתודה
חדשה להתמודדות עם סכסוכים בין-תרבויות המבוססת על גישה מערכתית (מבנית-
2009-2011
תרבותית-התנהגותית) .הפרויקט מומן על ידי קרן אנא לינד
מייסד ומזכ"ל – המרכז הישראלי לקידום צדק חברתי ,עם אחריות בלעדית להקמת
המרכז ,גיוס מתנדבים ,יצירת צוותי פעולה ,ארגון אירועים ציבוריים ועוד 2001-2010
מנהל אדמניסטרטיבי – מסע יהודי ישראלי ,תכנית לפיתוח תרחישים בהשתתפות קבוצה
2007-2008
שהורכבה ממנהיגים ומנהיגים לעתיד בציבור היהודי-ישראלי.
רכז – סמינר ון ליר ,במכון ון ליר בירושלים .הסמינר הציע פלטפורמה לסיעור מוחות אקדמי-
אינטלקטואלי ,בגישה רב-תחומית ,תוך נגיעה בסוגיות כגון חילון ,הכרה ולגיטימיות ,בנייה-
2001-2004
מחדש של זהויות ועוד
מנהל אדמיניסטרטיבי (בהתנדבות) – הגל הירוק ,קהילה סביבתית מקוונת ,אתר
האינטרנט הגדול ביותר בשפה העברית ,כולל הפיכת האתר לעמותה 2000-2008
מזכיר וגזבר – האגודה הישראלית להסטוריה ופילוסופיה של המדע ,במכון ון ליר
בירושלים .כולל ריכוז הקמת האגודה ,ארגון פעילויותיה כולל כנסים ופרסומים ועם אחריות
1998-2002
להגדלת כמות החברים באגודה ומעורבותם
עוזר מחקר ורכז במסגרת פרויקטים אקדמיים (באונ' העברית ובמכון ון ליר בירושלים)
לפרופ' שמואל נח אייזנשטדט ז"ל ,לפרופ' מריו שניידר ,לפרופ' לואיס רוניגר ולד"ר שמשון
צלניקר במגוון נושאים הכוללים :מהותה ותפקודה של החברה האזרחית ,ייחודיות
התפתחותן של זהויות קולקטיוביות ,המעבר לדמוקרטיה וקידום זכויות אדם בדרום אמריקה
1996-2000
ובדרום אפריקה.
מתרגם ספרו האוטוביוגרפי של פרופ' משה פריבס ז"ל "אסיר תקווה" מעברית ואנגלית
1994
לספרדית

